Temat tygodnia: „W krainie uprzejmości”
TEMAT DNIA

Podróż do krainy
uprzejmości
Poniedziałek
20.07.2020r.

Kultura przy posiłkach
Wtorek
21.07.2020r.

Organizujemy przyjęcie
Środa
22.07.2020r.

DZIAŁANIA DZIECI
1. Ćwiczenie „leniwa ósemka” według P. Dennisona. Składanie obrazka z części. Zabiegi higieniczne przed
śniadaniem.
2. Grzeczność na co dzień – słuchanie opowiadania Słodkie słowa Beaty Jacewicz. Uświadamianie konieczności
przestrzegania przyjętych norm i zasad postępowania. Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i
kulturalnego zwracania się do siebie.
3. Spacer do ogrodu przedszkolnego lub ogrodu domowego. Zabawy z piłką. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa obowiązujących na świeżym powietrzu.
4. Zabawa z elementem skoku i podskoku Wróbelki i kot, według K. Wlaźnik. Zabawy swobodne w kącikach
zainteresowań.
1. Zabawa z piłką Rzucanka, według K. Wlaźnik. Ćwiczenia słuchowe – wystukiwanie usłyszanych rytmów.
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. Przy wspólnym stole – inscenizacja wiersza Iwony Salach Na stoliku. Utrwalenie pozytywnych nawyków
związanych z kulturą spożywania posiłków. Kształcenie umiejętności poprawnego nakrywania do stołu.
3. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Przestrzeganie
zasad bezpiecznej zabawy.
4. Zabawy dowolne: rysowanie kredkami, układanie puzzli przy stoliku. Oglądanie książeczek wybranych przez
dziecko.
1. Rysowanie różnych emocji za pomocą barwnych plam. Rozpoznawanie i pokazywanie ruchem ciała
wybranych emocji. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Idziemy na przyjęcie – zabawy dydaktyczne. Kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków kulturalnych.
Zapoznanie z zasadami prezentacji. Zajęcia umuzykalniające – zabawa integracyjna Zapraszam, nauka
piosenki Wakacyjny pociąg, utrwalenie zabawy rytmiczno-ruchowej do piosenki.
3. Wyjście na podwórko – przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Zabawy samorzutne podejmowane przez
dzieci.
4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni
przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko bajki.

W środkach komunikacji
Czwartek
23.07.2020r.

Grzeczność na co dzień
Piątek
24.07.2020r.

Uwagi:

1. Rozpoznawanie, nazywanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne środki lokomocji. Zabiegi
higieniczne przed śniadaniem.
2. W tramwaju – rozmowa na podstawie wiersza Iwony Fabiszewskiej Miejsce w tramwaju. Kształcenie
szacunku wobec osób starszych. Poznanie zasad obowiązujących w środkach masowej komunikacji.
Wykonanie kartonikowych biletów.
3. „Kolorowe lato” – spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa.
4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na
odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.
1. Kolorowanie i wycinanie z papieru różnych środków lokomocji. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem,
przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Kubki, kubeczki – zajęcia matematyczne na podstawie wiersza Iwony Salach Kubki. Rozwijanie sprawności
rachunkowych. Utrwalenie nazw liczebników porządkowych. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania
treści utworu literackiego. Zajęcia plastyczne Odznaka grzecznego przedszkolaka – tworzenie kompozycji za
pomocą techniki malowanie na gazie.
3. Spacer do parku - czerpanie przyjemności z przebywania na łonie natury. Zachowanie zasad bezpieczeństwa.
4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na
wyznaczone miejsca.

